ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

Ακινα, 22 Φεβρουαρίου 2018

1. Ιςτορικό
1.1 υμφϊνωσ προσ τισ υπϋαρ. 202 (ΦΕΚ 656/Β’/2012) και 231 (ΦΕΚ 754/Β’/2013)
Αποφάςεισ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων
μεταβιβάςτθκε και περιιλκε χωρίσ αντάλλαγμα ςτο ΣΑΙΠΕΔ, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι
και κατοχι ςειρά Κτθματολογικϊν Μερίδων (ΚΜ) που ςυνιςτοφν ςτο ςφνολό τουσ το
Ακίνθτο Αφάντου ςτθ Ρόδο. Σο ακίνθτο διακρίνεται ςε δφο επιμζρουσ ακίνθτα, το Γκολφ
Αφάντου-Βόρειο και το Νότιο Αφάντου.

φμφωνα με τθν αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΣΑΧ/Φ57/68153/38450/3273/788/10-3-2016
(ΦΕΚ

70/ΑΑΠ/21-4-2016)

Τπουργικι

Απόφαςθ

επανακιρυξθσ

–

αναοριοκζτθςθσ

αρχαιολογικοφ χϊρου ελζγχου Ερθμοκάςτρου – παραλίασ Σραουνοφ – Αφάντου, τα δφο
ακίνθτα ζχουν χαρακτθριςτεί ςτο ςφνολό τουσ Αρχαιολογικόσ Χϊροσ, διεπόμενοσ από τισ
διατάξεισ του ν. 3028/2002 .

1.2 Δεδομζνθσ τθσ ανάγκθσ τεχνικισ ωρίμανςθσ του ακινιτου, το ΣΑΙΠΕΔ υπζγραψε με το
Τπουργείο Πολιτιςμοφ το από 11/12/2017 Μνθμόνιο υναντίλθψθσ και υνεργαςίασ για τθ
Διενζργεια Αρχαιολογικϊν Διερευνθτικϊν Σομϊν ςτα δφο ακίνθτα

2. υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιών
2.1. Σο Σαμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. (Σαμείο) επικυμεί
να προςλάβει τεχνικζσ εταιρείεσ για τθ διενζργεια δοκιμαςτικϊν τομϊν ςτα ακίνθτα Βόρειο
και Νότιο Αφάντου, ιδιοκτθςίασ ΣΑΙΠΕΔ ςτθ Ρόδο.
Σο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τεχνικοφ ζργου,
με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ ςυςτθματοποίθςθ και επιτάχυνςθ των αρχαιολογικϊν ερευνϊν
και εργαςιϊν .
2.2. Ειδικότερα θ παροχι των ωσ άνω περιγραφομζνων υπθρεςιϊν κα περιλαμβάνει:

(i)

Διεξαγωγι αρχαιολογικϊν διερευνθτικϊν τομϊν εντόσ των δφο ακινιτων
ςτο «Αφάντου Ρόδου».
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2.3. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να μεταβοφν ςτα δφο ακίνθτα κατόπιν ραντεβοφ και
παρουςία αρμοδίου υπαλλιλου, προκείμενου να διενεργιςουν αυτοψία των χϊρων .

3. Ζκταςθ, Μεκοδολογία και διάρκεια τθσ Αρχαιολογικισ Διερεφνθςθσ
(διερευνθτικζσ τομζσ)
3.1

Οι δοκιμαςτικζσ τομζσ που κα αναλθφκοφν δυνάμει του υπογραφζντοσ

Μνθμονίου, αφοροφν ςτισ παρακάτω περιοχζσ:

Για τθ Νότια ηώνθ:
Αρικμόσ επιφανειϊν (καλφψεισ κτθρίων και κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν), όπου προβλζπεται
να πραγματοποιθκεί εκςκαφι: (περίπου) 150. Βάκθ εκςκαφϊν: 1,50 μ. ζωσ 4 μ.
(επικρατζςτερο βάκοσ: 2,80 μ.).

Για τθ Βόρεια ηώνθ:
Οι τομζσ κατ’ αρχιν κα επικεντρωκοφν ςτισ εκτάςεισ Α1-Α11,ο δε ακριβισ προςδιοριςμόσ
των διερευνθτικϊν τομϊν κα προκφψει κατόπιν ςυνεργαςίασ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων
Δωδεκανιςου και του ΣΑΙΠΕΔ.
το νοτιότερο τμιμα του χϊρου Α8 (βορείωσ του Γκόλφ), οι εργαςίεσ κα αφοροφν μόνο
ςτον προςδιοριςμό των ορίων του αρχαίου νεκροταφείου.

3.2

Μεκοδολογία

Ι. τθ Νότια ηώνθ:
Α) Αρίκμθςθ επί του χωροταξικοφ των επιφανειϊν όπου προβλζπεται να πραγματοποιθκεί
εκςκαφι, οι οποίεσ ςτο εξισ κα χαρακτθρίηονται ωσ Χϊροι (π.χ. Χϊροσ 1, 2, 3 κ.ο.κ.).
Β) Χάραξθ ςταδιακά από τον τοπογράφο τθσ Εφορείασ επί του εδάφουσ των ορίων των ωσ
άνω Χϊρων.
Γ) Κακοριςμόσ από τον/τουσ επιβλζποντα/εσ αρχαιολόγο/ουσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων
Δωδεκανιςου του αρικμοφ των δοκιμαςτικϊν τομϊν ςε κάκε Χϊρο και του βάκουσ τουσ
ανάλογα με τα αναγραφόμενα ςτο χωροταξικό βάκθ προβλεπόμενων εκςκαφϊν. Οι τομζσ
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αρικμοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθν αρίκμθςθ του χϊρου όπου διανοίγονται (π.χ. Χϊροσ 1 /
Σομι 1, 2, 3 κ.ο.κ.). Συπικι διάςταςθ δοκιμαςτικϊν τομϊν: 3 x 2 μ.
ΙΙ. τθ Βόρεια ηώνθ:
Α) Αρίκμθςθ επί του χωροταξικοφ των εκτάςεων/χϊρων όπου προβλζπεται να
πραγματοποιθκεί εκςκαφι, οι οποίεσ αρικμοφνται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο
τοπογραφικό διάγραμμα από Ζκταςθ Α1 ζωσ Ζκταςθ Α11.
Β) Χάραξθ ςταδιακά από τον τοπογράφο τθσ Εφορείασ επί του εδάφουσ των ορίων των ωσ
άνω Εκτάςεων.
Γ) Κακοριςμόσ από τον/τουσ επιβλζποντα/εσ αρχαιολόγο/ουσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων
Δωδεκανιςου του αρικμοφ των δοκιμαςτικϊν τομϊν ςε κάκε Ζκταςθ και του βάκουσ τουσ.
Οι τομζσ αρικμοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθν αρίκμθςθ τθσ Ζκταςθσ, όπου διανοίγονται (π.χ.
Ζκταςθ Α1 / Σομι 1, 2, 3 κ.ο.κ.). Συπικι διάςταςθ δοκιμαςτικϊν τομϊν: 3 x 2 μ. Βάκοσ
τομϊν (αναλόγωσ τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ) από 1,80 ζωσ 3 μ.
Επιπλζον, και ςτισ δφο ηώνεσ:
Α) Οι δοκιμαςτικζσ τομζσ διανοίγονται κατ’ αρχιν με μθχάνθμα υπό τθν επίβλεψθ των
αρχαιολόγων του Ζργου οι οποίοι κ προςλθφκοφν από το ΣΑΙΠΕΔ και κα γνωςτοποιθκοφν
ςτον εργολάβο και ςτθ ςυνζχεια χειρωνακτικά.
Β) Οι τομζσ, είτε αποδϊςουν αρχαιότθτεσ είτε όχι, φωτογραφίηονται πάντοτε κατόπιν
υποδείξεων και με τθν επίβλεψθ των αρχαιολόγων του Ζργου, με τθν ζνδειξθ τθσ
αρίκμθςθσ και του βάκουσ τουσ, για τθν ορκι ταφτιςι τουσ.
Γ) ε περίπτωςθ ανεφρεςθσ αρχαιοτιτων, γίνεται, εκτόσ από τθ φωτογραφικι, και
ςχεδιαςτικι τουσ αποτφπωςθ.
Δ) Οι τομζσ, είτε αποδϊςουν αρχαιότθτεσ είτε όχι, ςυςχετίηονται από τον τοπογράφο με
τουσ εκάςτοτε Χϊρουσ (για τθ Νότια Ηϊνθ) ι τισ εκάςτοτε αρικμθμζνεσ Εκτάςεισ (για τθ
Βόρεια Ηϊνθ) επί του γενικοφ χωροταξικοφ ςχεδίου. Οι τομζσ ςτισ οποίεσ δεν εντοπίηονται
αρχαιότθτεσ, ςθμειϊνονται επί του ςχεδίου με διακριτό τρόπο.
Ε) Ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται ςε κάκε περίπτωςθ να τθρεί εμπιςτευτικότθτα ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του ζργου, να ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, να προςαρμόηει το ζργο προσ τισ παρατθριςεισ των αρμόδιων Αρχαιολόγων,
που κα επιβλζπουν τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν του ν. 3028/2002 και τθ διαςφάλιςθ τθσ
προςταςίασ των αρχαιοτιτων και να εκτελοφν το ζργο ςυμφϊνωσ προσ τισ οδθγίεσ του
ΣΑΙΠΕΔ και των υπθρεςιϊν του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
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4. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των απαιτοφμενων υπθρεςιών
4.1 Προκειμζνου για τθν ομαλι και αςφαλι παροχι των ωσ άνω περιγραφομζνων
υπθρεςιϊν και τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του ζργου, οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό
οφείλουν αποδεδειγμζνα να ζχουν τθν απαραίτθτθ εμπειρία, τεχνογνωςία κακϊσ και
άδειεσ ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία.

Ειδικότερα, προβλζπεται ενδεικτικά

θ

απαςχόλθςθ προςωπικοφ, ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα:

ΠΡΟΩΠΘΚΟΕΞΟΠΛΘΜΟ
ΔΕ εργαηοηετνίηες και
ελλείυει ασηών ΥΕ
ειδικεσμένοι εργάηες
ΥΕ ειδικεσμένοι
εργάηες και ελλείυει
ασηών ΥΕ ανειδίκεσηοι
εργάηες
Εκζκαθικό μητάνημα
και τειριζηής
Στεδιαζηής

ΝΟΣΘΑ ΖΩΝΗ
ΠΛΗΘΟ
ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ

ΜΗΝΕ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

4

3

6

3

1

3

1

3

ΒΟΡΕΘΑ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΩΠΘΚΟ-

ΠΛΗΘΟ

ΜΗΝΕ

ΕΞΟΠΛΘΜΟ

ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ

ΑΠΑΥΟΛΗΗ

ΔΕ εργαηοηετνίηες και
ελλείυει

ασηών

ΥΕ

4

4

6

4

1

4

1

4

ειδικεσμένοι εργάηες
ΥΕ

ειδικεσμένοι

εργάηες και ελλείυει
ασηών ΥΕ ανειδίκεσηοι
εργάηες
Εκζκαθικό μητάνημα
και τειριζηής
Τοπογράθος

4.2. Επιπλζον οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να απαςχολοφν το απαιτοφμενο, άρτια
εκπαιδευμζνο και κατάλλθλο προσ τθν εργαςία αυτι προςωπικό και να ζχουν τα
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ενδεδειγμζνα μθχανιματα και εξοπλιςμό για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του ζργου εντόσ
του χρονοδιαγράμματοσ ωσ τοφτο ορίηεται ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ.
4.3 Επιπρόςκετα, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να ζχουν και να
προςκομίςουν ςτο Σαμείο μαηί με τθν πρόςφορα τουσ αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου
επαγγελματικισ ευκφνθσ, για αποκατάςταςθ ηθμίασ του εργολάβου . Θ αςφαλιςτικι
κάλυψθ εκάςτου ςυμμετζχοντοσ

για εξαςφάλιςθ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και λοιπϊν

αςφαλιςτικϊν κινδφνων οφείλει να είναι κατ’ ελάχιςτο φψουσ πενιντα χιλιάδων (50.000)
Ευρϊ για το ςφνολο του ζργου ι κατ’ αναλογία για κάκε μζρουσ αυτοφ.
4.4. τον παρόντα διαγωνιςμό, δικαίωμα ςυμμετοχισ και κατάκεςθσ προςφορϊν ζχουν
μόνο νομικά πρόςωπα τα οποία οφείλουν να είναι κακ’ όλα ενιμερα προσ τισ φορολογικζσ
και αςφαλιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο.

5. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ και χρονοδιάγραμμα παροχισ υπθρεςιών
5.1. Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ για τισ ωσ άνω παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν μποροφν να
υπερβαίνουν το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) Ευρϊ για τθ Νότια Ηϊνθ και ογδόντα
χιλιάδων (80.000) Ευρϊ για τθ Βόρεια Ηϊνθ. υμμετζχοντεσ που κα υποβάλουν Προςφορά
και για τισ δφο Ηϊνεσ του ακινιτου πρζπει να προςδιορίςουν ςτθν Οικονομικι τουσ
Προςφορά το ποςό εκ τθσ ςυνολικισ τουσ αμοιβισ που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε μία από τισ
ανωτζρω Ηϊνεσ (Επιμεριςμόσ), το δε άκροιςμα των εν λόγω ποςϊν δεν κα δφναται ςε
καμία περίπτωςθ να υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ Οικονομικισ τουσ Προςφοράσ. Σο
ΣΑΙΠΕΔ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει διευκρινίςεισ ι προςαρμογζσ από τον φμβουλο
ςε ςχζςθ με τον εν λόγω Επιμεριςμό. Για τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν κα
ςυναφκοφν δφο επιμζρουσ ςυμβάςεισ, μία για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθ Νότια Ηϊνθ και
μία για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθ Βόρεια Ηϊνθ του Ακινιτου.
5.2. Ποςοςτό 20% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ των υπθρεςιϊν για κάκε μία από τισ δφο Ηϊνεσ
κα καταβλθκεί ωσ προκαταβολι για τθν παροχι του ζργου, κατόπιν υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ ζργου και προςκόμιςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν (φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) ςτο Λογιςτιριο του Σαμείου.
5.3. Οι αρχαιολογικζσ διερευνθτικζσ τομζσ κα ζχουν μζγιςτθ διάρκεια:
Νότια ηώνθ: τρεισ (3) μινεσ.
Βόρεια ηώνθ: τζςςερισ (4) μινεσ.
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6. Διαδικαςία Επιλογισ
6.1 Οι ανακζςεισ και οι υπογραφζσ των ςυμβάςεων κα υλοποιθκοφν κατά τισ διατάξεισ του
άρκρου 2.3 του Σροποποιθμζνου και Κωδικοποιθμζνου Κανονιςμοφ Όρων και Διαδικαςιϊν
Ανακζςεων και Προμθκειϊν του Σαμείου, ο οποίοσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 του
άρκρου 8 του ν. 3986/2011 ωσ ιςχφει, καταρτίςτθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο του
Σαμείου, τροποποιικθκε και εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 2/16128/0025/19.02.2014
απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β’ 476/26.02.2014).
6.2 Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3 του προαναφερόμενου Κανονιςμοφ, θ οποία
κα οριςτεί από το Διευκφνοντα φμβουλο του Σαμείου, κα αξιολογιςει τισ υποβλθκείςεσ
προςφορζσ.
6.3 Οι προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα αξιολογθκοφν ςτθ βάςθ των ακολοφκων
κριτθρίων και τθσ αντίςτοιχθσ ςτάκμιςθσ τουσ ςφμφωνα με τον κατωτζρω πίνακα:

Κριτιριο

% Βαρφτθτα

Εμπειρία

40 %

Οικονομικι Προςφορά

60%

Θ ςφμβαςθ κα κατακυρωκεί ςτον υποψιφιο με τθν υψθλότερθ βακμολογία.
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μπορεί να ηθτά διευκρίνιςθ, ςυμπλιρωςθ, προςαρμογι ι
βελτίωςθ των προςφορϊν.
6.4 Σο ΣΑΙΠΕΔ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον Ενδιαφερόμενο με τθν υψθλότερθ
βακμολογία τθν βελτίωςθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ, πριν από τθν κατακφρωςθ.

6.5 Σο Σαμείο διατθρεί τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευχζρεια να ακυρϊςει, αναςτείλει,
τροποποιιςει ι μετακζςει χρονικά τθν παροφςα διαδικαςία χωρίσ προθγοφμενθ
ενθμζρωςθ, κακϊσ και να διακόψει διαπραγματεφςεισ ι ςυνομιλίεσ ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο, χωρίσ καμία ευκφνθ ζναντι των ςυμμετεχόντων ι / και τρίτων προςϊπων.
6.6 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ αποκλειςτικά και επί
ποινι αποκλειςμοφ με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ: info@hraf.gr,
με τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ

ΕΡΓΟΤ», υπ’ όψιν του Οικονομικοφ Διευκυντι, κ. Γιάννθ Ηαπάντθ.

6

6.7

Οι προςφορζσ κα πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι και τθ Δευτζρα

05/03/2018 ώρα 17:00.
6.8 Διευκρινίςεισ για τθν παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν δίδοντα γραπτϊσ και
μόνον κατόπιν τθσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail_) ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του Σαμείου info@hraf.gr
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